PRISGRUNN, IVARSAND OG
LØNNUNGEN VELFORENING
VEDTEKTER – vedtatt på årsmøtet 2011
______________________________________

§ 1 Prisgrunn, lvarsand og Lønnungen Velforening har til formål å verne om
medlemmenes rettigheter og felles interesser, samt bidra aktivt til områdets
trivsel.
§ 2 Velforeningens virkefelt er begrenset til de i § 1 nevnte områder og tilstøtende
områder i Bamble kommune.
§ 3 Rett til medlemsskap har hytteeiere som eier eller bygsler grunn innenfor
ovennevnte områder. Det regnes ett medlemsskap pr. hytte. Ved sameie
utpekes en kontaktperson for medlemsskapet i velforeningen. Alle medeiere
og deres familier har møterett i velforeningen.
Medlemsåret følger kalenderåret.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis.
Medlemmer som etter purring ikke betaler kontingenten, skal strykes som
medlemmer etter ett års forløp. Medlem som er strøket på grunn av manglende
kontingentinnbetaling, kan igjen bli medlem, men må da først betale skyldig
kontingent.
§ 4 Velforeningen ledes av et styre på seks medlemmer med to vararepresentanter.
De ulike geografiske områdene bør være representert.
Styremedlemmer og vararepresentanter velges på årsmøtet – jfr. § 6 –
styreleder for ett, de øvrige for to år av gangen – slik at halvparten er på
valg hvert år.
Valg på årsmøtet skal forberedes av en valgkomité, bestående av en leder og
ett medlem. Disse velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
Gjenvalg er tillatt.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 stemmeberettigede styremedlemmer er
tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Styreleder velges av årsmøtet for ett år av gangen. Styret velger selv nestleder,
sekretær, og kasserer.
Styremøte innkalles av styrelederen når nødvendig, men skal også innkalles
når ett eller flere av de øvrige styremedlemmer forlanger dette.
Vararepresentantene skal også innkalles til møtene, men har bare stemmerett
når styret ikke er fulltallig. Det skal føres referat fra styremøtene.
Styret kan ikke oppta lån for velforeningen eller på annen måte forplikte
medlemmene økonomisk utover kontingenten.
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§ 5 Eventuelle klager sendes styret skriftlig til behandling. Styret eller klageren kan
ta saken opp til avgjørelse på årsmøtet.
§ 6 Årsmøtet holdes i løpet av september. Det berammes av styret og
bekjentgjøres skriftlig minst 14 dager på forhånd til medlemmene.
Sammen med innkallingen skal sendes regnskap, styrets beretning, samt
redegjørelse for saker som skal behandles under pkt. 7.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer som skal underskrive
årsmøtereferatet.
3. Styrets årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Kontingent
6. Valg av styreleder, styremedlemmer, vararepresentanter, valgkomité og
revisor
7. Øvrige saker
Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Forslag under avstemning
avgjøres ved simpelt flertall.
(Jfr. dog § 8 og § 9 angående vedtektsendring og oppløsning.)
Medlemmer som har betalt sin kontingent er stemmeberettigede med 1
stemme. Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved
skriftlig fullmakt.
Referat fra årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer innen
påfølgende årsskifte.
§ 7 Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret når dette finner det
nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene forlanger det.
Krav sendes skriftlig til styret med underretning om hva som ønskes behandlet.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker nevnt i
innkallingen kan behandles på slike ekstraordinære årsmøter.
§ 8 Forandring av vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte.
Forslag om vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret før 1. juli, og sendes
ut til medlemmene sammen med årsmøtets saksliste.
Til endring av vedtektene kreves 2/3 av de avgitte stemmer.
§ 9 Oppløsning av velforeningen kan bare skje på ordinært årsmøte.
Forslag om oppløsning må være styret i hende før 1. juli, og sendes ut til
medlemmene 1 måned før årsmøtet skal holdes.
Velforeningens oppløsning kan bare besluttes når ¾ av de fremmøtte på
årsmøtet stemmer for det. Årsmøtet beslutter i så fall hvordan foreningens
aktiva skal anvendes.
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